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I dag ska William och Ellen åka och hälsa på sin mormor och morfar. Det ska bli extra kul att
få komma dit idag eftersom deras kusin Linus också kommer att vara där.
– Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen.
Vad tror du?
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Busshållplatsen ligger precis vid mormor och morfars hus. När William och Ellen stiger av
bussen ser de att Linus redan har kommit. Han kommer springandes över gräsmattan för att
möta dem.
– Jag har redan packat min ryggsäck så vi kan göra en utflykt till skogen, ropar Linus,
samtidigt som han hoppar över en gren som ligger i gräset.
William och Ellen tittar på varandra och båda tycker att det är en jättebra idé!
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Innan de kan gå iväg måste William få ner sin fotboll i ryggsäcken. Väskan är full av dricka
och mellanmål, så William får bära bollen istället.
Linus förstår inte varför han måste ha med sig en boll, det finns så mycket annat man kan
göra när man är ute i naturen.
Vad brukar du göra?
De vinkar hejdå till mormor och morfar, som lovat komma och möta dem om en stund.
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När de kommer fram till sin favoritplats, stannar de och slänger av sig ryggsäckarna.
– Vad ska vi göra? säger de samtidigt och tittar på varandra.
Plötsligt hör de flera olika röster ifrån sina ryggsäckar! Försiktigt öppnar de sina väskor och
ut hoppar flera olika förpackningar.
– Vad många goda förpackningar, säger Ellen och William!
– Goda förpackningar, vad menas med det? säger Linus.
– Vi skyddar både mat och dryck utan en massa konstgjorda ämnen. Vi är bra för miljön
eftersom vi lätt går att återvinna, förklarar kartongflaskan som kallas Nallo.
Psst.. ser ni myran?
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– Vi vill leka kurragömma, vill ni vara med? undrar förpackningarna.
– Orkar ni det? undrar barnen. Ni är ju fulla av en massa dryck.
Då får barnen lära sig att Nallo är en kartongflaska och att de är lätta eftersom de är gjorda
av kartong. Det betyder att när kartongflaskor ska flyttas, behövs det inte så mycket energi,
alltså bränsle i t.ex. en lastbil.
Barnen och förpackningarna börjar leka. De springer runt och snabbt märker barnen att de
inte har en chans att vinna.
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Svettiga och andfådda säger barnen att de ger upp.
När de sätter sig och vilar får barnen smaka av drycken i förpackningarna för att få lite ny
energi och näring. Barnen undrar hur det kommer sig att alla förpackningarna hittade så bra
gömställen. Då får de veta att förpackningarna kommer till största delen ifrån skogen.
– Då kommer du alltså från ett träd, säger Linus fundersamt. Det kallas väl också att ni är
gjorda av förnybara material?
Vad menas med förnybara material, tror du?
– Precis Linus, det som är bra med material från skogen är att det går att plantera nytt igen,
men det tar många år för ett träd att växa och bli stort igen. Därför är det viktigt att vara
rädd om träden! Utav ett träd kan det bli flera tusen kartongförpackningar. Därför är det
viktigt att ni återvinner oss, så vi kan bli nya förpackningar och färre träd behövs huggas ner,
förklarar Nallo och de andra förpackningarna.
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När de ska börja leka igen, ropar alla förpackningarna stopp!
– Nu när vi är tomma, måste ni platta och vika ihop oss.
– Varför då? undrar William
– Då tar vi mindre plats! När du lägger ner oss i ryggsäcken igen kommer även din boll att
få plats!
– Jaha, är det därför man alltid ska vika ihop alla förpackningar när man återvinner, så att
fler får plats i återvinningskärlen? undrar barnen.
– Tänk vad många lastbilar som hade behövt köra extra för att hämta ovikta förpackningar.
Nu hämtar de istället kärlen med massor av ihopvikta kartongförpackningar, vilket innebär
att fler kan åka med på varje körning, förklarar Nallo.
– På samma sätt tar en buss mer människor än en bil och det är också bra för miljön, lägger
Linus till.
– Exakt, säger Nallo!
De börjar leka igen och även denna gång har de inte chans att vinna över Nallo och hans
kompisar. Nu när de är platta varken syns de eller tar någon plats!
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Tiden går fort när man har roligt och plötsligt hör de att mormor och morfar kommer. Alla
springer för att möta dem och barnen börjar berätta i mun på varandra om hur roligt de har
haft det tillsammans med sina nya kompisar.
Nallo och hans kompisar ligger helt tomma och platta intill barnens ryggsäckar och väntar på
att få bäras hem till ett återvinningskärl. William packar ihop deras saker och utbrister glatt:
– Förpackningarna hade rätt! Nu får bollen plats i ryggsäcken eftersom vi har vikt ihop dem,
det är ju supersmart! Det borde alla komma ihåg att göra!
– Har du vikt ihop en förpackning någon gång?
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När de har gått en bit, stannar morfar. Han pekar på en massa små träd.
– Vet ni varför man har planterat en massa nya träd här? undrar morfar och tittar på barnen.
Vet du?
Samtidigt som barnen skakar på huvudet hör de Nallos röst nere ifrån väskan. William
plockar upp honom och han berättar att vill man att barn även i framtiden ska kunna ha
skog att leka i och nya kartongförpackningar att dricka ur behöver man plantera mer än ett
nytt träd för varje träd man hugger ner.
– Just det, säger Linus. Det är ju därför kartong är bra, eftersom det är ett förnybart material.
– Precis, svarar Nallo.
Linus tittar fundersamt på Nallo – men finns det material som inte är förnybart?
Vet du?
Nallo berättar att icke förnybart material också används till att göra olika saker. De är gjorda
av material som vi har på jorden, men när materialet är slut kan vi inte få mer.
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När de närmar sig mormor och morfars hus, stannar de till vid återvinningsstationen för att
lämna av Nallo och hans kompisar.
Har du varit på en återvinningsstation någon gång? Vad kan man mer återvinna?
Samtidigt berättar barnen för mormor och morfar att om alla återvann sina förpackningar
och tidningar som är gjorda av papper, skulle man inte behöva hugga ner så många träd.
– Träden är ju inte bara ett bra ställe att leka bland, utan de är viktiga för både djur och
annat liv på jorden, säger William
– Visste ni att de också ger oss syre, så att vi kan leva? säger Linus till mormor och morfar.
Därför är det viktigt att vi återvinner, så att vi får ha kvar våra träd och naturen runt omkring.
– Det är viktigt att tänka sig för varje gång man ska handla något och att man väljer en förnybar förpackning, som är bra både för dig, för miljön och att man återvinner den, säger morfar!
– Precis morfar! säger barnen. Vi vill berätta det för alla vi känner, att det är superviktigt att
man återvinner sina förpackningar!
Vilka vill du berätta det för?

